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Grillbuffet-kalkbrander
(Vanaf 15 personen)
-

Huisgemaakte groentesoep
Voor op de gril:
Hollandse biefstuk, lamssaté, kalkoenfilet, karbonade, spies
Huzarensalade en aardappelsalade
Verschillende keuze rauwkost
Appelcompote
Diverse broodsoorten: waldkorn/stokbrood en kruidenboter
Aardappelgarnituur en chips
Stroganoffsaus, knoflooksaus en fritessaus
Dessert:
Vanille-ijs met karamelsaus en slagroom

€ 28,50 p.p.

Grillbuffet-turfschipper
(Vanaf 15 personen)
-

Heldere bouillon met tuinkruiden
Koude Schotel varianten o.a. gerookte meervalfilet, parmaham met verse
ananas, zalmsalade, huzarensalade en vegetarische salade
Verschillende keuze rauwkost
Appelcompote
Diverse broodsoorten: waldkorn/stokbrood en kruidenboter
Voor op de grill:
Lamssaté, ossehaasspies en varkenshaasmedaillon
Aardappelgarnituur en chips
Rodewijnsaus, knoflooksaus en fritessaus
Desserbuffet:
3 verschillende ijssmaken
Mousse en bavarois
Vers fruit en slagroom

€ 39,50 p.p.

Warm buffet-paradijssluis
(vanaf 15 personen)
-

Franse uiensoep
Varkenshaas in champignonroomsaus
Kipfilets in pestosaus
Gehaktballetjes in satésaus
Verschillende keuze rauwkost
Rijst
Aardappelgarnituur en chips

€ 19,50 p.p.

Warm buffet-kalkovens
(Vanaf 15 personen)

Keuze-menu
(vanaf 10 personen)

-

Mosterdsoep
Runderhaaspuntjes met stroganoffsaus
Gebakken zalmmoot met dillesaus
Gehaktballetjes in satésaus
Kipfilets in pestosaus
Verschillende keuze rauwkost
Rijst
Aardappelgarnituur en chips

€ 25,50 p.p.

U kunt kiezen uit:
- 3 voorgerechten: Parmaham met ananassalade, tomatensoep met
basilicum pesto of groentensoep
- 5 hoofdgerechten: tamme eend met konfijt, runderbiefstuk met
stroganoffsaus, schnitzel met champignon-roomsaus, gebakken zalm
met dillesaus of wrap gevuld met groenten, noten en kaas
- 3 nagerechten: ijs met caramelsaus en slagroom, ijs met vers fruit en
slagroom of koffie met een bonbon
De gerechten worden geserveerd met aardappelgarnituur, twee soorten
warme groenten en een keuze uit ons saladebuffet.
€ 24,50 p.p.

Warm-koudbuffet (vlees en vis)
(Vanaf 20 personen)
-

Heldere bouillon met bieslook en pijnboompitten

Koude schotels:
- Gevulde tomaat/kommer met kaasmousse
- Ardennerham met meloen
- Gerookte meervalfilet en gerookte zalm
- Huzarensalade
- Vegetarische salade
- Rauwkostsalade
- Verschillende sauzen
- Diverse broodsoorten: waldkorn/stokbrood en kruidenboter
Warme schotels:
- Tongscharzalmrol met mosterd/basilicumsaus
- Varkenshaaspuntjes met Indische saus
- Kalkoenschnitsel met pestosaus
- Aardappelgarnituur
- Rijst
- Tortillachips
€ 29,50 p.p

Dessert-buffet
(vanaf 15 personen)
-

Drie soorten ijs
Mousse
Bavarois
Vers fruit
Slagroom

€ 9,50 p.p.

Receptie
(vanaf 20 personen en uitgaande van twee uur)
-

Bij aankomst een kop koffie en gebak
Consumpties
Koud/warm bittergarnituur, waar minimaal
drie keer mee rond gegaan wordt

€ 15,- p.p.
Mogelijke uitbreiding:
Saucijzenbroodje € 3,50
Soep, geserveerd met stokbrood, kruidenboter
en tapenade € 4,50

Bittergarnituur-buffet
(Vanaf 20 personen)
-

Ardennerham met meloen
Gerookte meervalfilet
Haring
Kaasplankje
Diverse worstsoorten
Olijven/tapenade
Huzarensalade
Diverse broodsoorten:
waldkorn/stokbrood en kruidenboter

€ 12,50 p.p.
Mogelijke uitbreiding:
Stokje saté in pindasaus € 3,00

High-Tea
(Vanaf 15 personen)
-

Diverse soorten thee/koffie

Hartig:
- Sandwich met kaasmousse en gem. salade
- Sandwich met paté en rucola
- Sandwich met gerookte zalm en komkommer
Zoet:
- Scone met marmelade/zoete room
- Muffins/koekjes
- Chocolade/bonbon
€ 14,50 p.p.

Koffietafel in buffetvorm
(vanaf 20 personen)
-

Kop groentesoep
Koffie, thee en jus d’orange
Salades
Meloen
Diverse soorten bruin en wit brood
Stokbrood
Rozijnen- en suikerbrood
Kaasplateau
Vleesplateau
Roomboter

€12,50 p.p.
Mogelijke uitbreiding:
Rundvleeskroket € 2,-

Lunchbuffet
(vanaf 10 personen)
-

-

Groentesoep
Salade met gerookte kip, appel en
honing dressing
Een Italiaanse rauwkostsalade met
olijven, tomaat, pijnboompitten,
Parmezaanse kaas en mosterd dille
dressing
Salade Caprese met mozzarella,
tomaat en verse basilicum
Yoghurt en vers fruit van het seizoen
Koffie en thee
Vruchtensap
Verschillende broodsoorten

€ 16,- p.p.
Mogelijke uitbreiding:
Rundvleeskroket €2,-

Stamppotbuffet (van 1 november tot 1 maart)
(vanaf 15 personen)
-

Uitgebakken spek
Grove slagersrookworst
Gehaktballetjes in jus met uitjes
Piccalilly
Zilveruitjes
Stamppot boerenkool
Stamppot zuurkool
Hutspot

€ 16,- p.p.
Mogelijke uitbreiding:
Erwtensoep of uiensoep € 5,-
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